NOTA DE PREMSA

L’Hospital de Campdevànol fa una prova
pilot de teràpia assistida amb animals
• Aquest tipus de teràpia aporta beneficis destacats per als
pacients, com millores emocionals, socials i físiques.
• L’activitat s’ha dut a terme amb un grup de persones
ingressades a la Unitat de Llarga Estada del Centre.
Campdevànol, 3 de juny de 2014.- L’Hospital de Campdevànol ha realitzat aquest matí,
per primera vegada, una experiència pilot de teràpia assistida amb animals. Un grup
d’uns 15 pacients de la Unitat de Llarga Estada ha participat a l’activitat, que s’ha
desenvolupat amb quatre gossos. Els participants a la sessió són gent gran que fa molt de
temps que es troben ingressats a l’Hospital, que tenen diversos graus de dependència i, fins i
tot en alguns casos, alguna afectació cognitiva o demència.
Tal com explica Teresa Picola, treballadora social de l’Hospital de Campdevànol, “la teràpia
assistida amb animals aporta grans beneficis per als pacients, sobretot a nivell de
benestar social, físic i emocional”. Així mateix, la treballadora social destaca el vincle que es
crea entre la persona que participa a la teràpia i l’animal, que és un gran estímul per al pacient.
“Molts d’ells han tingut animals de companyia i ara encara els agraden els gossos”, afegeix
Picola.
La prova pilot ha estat realitzada pel terapeuta Enric Bruch, expert en aquest tipus de
teràpies, amb l’ajuda de quatre gossos. També hi han estat presents el Dr. Cuy, geriatra de
l’Hospital de Campdevànol, la treballadora social Teresa Picola i algunes infermeres i auxiliars
de la Unitat de Llarga Estada del Centre. De moment, es tracta d’una única sessió,
desenvolupada amb l’objectiu d’aconseguir que els usuaris surtin de la rutina i facin
alguna activitat lúdica diferent.

Sobre l’Hospital de Campdevànol
L’Hospital de Campdevànol és l’hospital comarcal del Ripollès i dóna servei a una població
de referència de més de 26.000 persones. L’Entitat va ser fundada el 1920 i des d’aleshores
vetlla per les necessitats de salut dels habitants de la comarca, amb l’objectiu d’aconseguir
resultats d’excel·lència en els àmbits de la salut i la dependència.
Des de 1983, any en què l’Hospital de Campdevànol va ser acreditat per formar part del
sistema sanitari català com a hospital comarcal, ofereix serveis concertats amb el CatSalut.
Actualment, l’Hospital està acreditat com a centre d’atenció hospitalària aguda i com a
centre d’atenció sociosanitària. A part de l’Hospital mateix, la Institució gestiona els Centres
d’Assistència Primària (CAP) de Campdevànol i Ribes de Fresser, i els consultoris locals de
Campelles, Gombrèn, Pardines, Planoles, Queralbs i Toses.
Més informació
Agència de comunicació de l’Hospital de Campdevànol
Andrea Gil-Bermejo Cornellas, 93 285 19 19 – 610 20 54 85 andrea@mapadvisers.com

